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Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 

2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
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eta erreinuaren aldeko lanetan adoretu 
eta beti lagun dogun Jauna ozenki goretsi daigun. 
 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
 
DAMU OTOITZA 
 Sinismena doango (debaldeko) gauza bat 
dogu, Jainkoaren erregalua. Baina zenbat bider 
bilatzen dogun ez Jainkoagaz egotea, harengan-
dik onurak eta etekinak ataratea baino. Damutu 
gaitezan gure zalekeriaz: 
 —Jesus Jauna, Jainkoaren morroi agertzen 
zaiakuzana, erruki, Jauna! 
 —Jesus Jauna, dohai huts lez emoten zaiaku-
zana, Kristo, erruki! 
 —Jesus Jauna, hartzeko nagia baina emoteko 
eskuzabala, erruki, Jauna! 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
 † Gure Elizbarrutiak ikasturte honetarako 
egin dauan aukerea gogoan izanik, gure otoitza 
gehien sufritzen dabenen aldekoa izan daitela: 
 
 —Eliza Amaren alde: doan hartu dauan sinis-
men-dohaia doan emoten jakin daian, bere 
seme-alaba guztiak alkar bizitzara ta alkarren 
zerbitzura eroanez, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Bizitza hobe baten amesean etxetik ihes 
egiten dagozenen alde: alkartasuna bilatu daien 
eta beso zabalek egin deieen harrera on, eskatu 
deiogun Jaunari. 
 —Egindako kalteari kalte handiagoaz eran-
tzun nahi deutsoenen alde: harrokeriak alde ba-
tera itzi eta herrien alkartasuna bideratu daien 
egoera barri bat eta senidekorragoa bultzatzeko, 
eskatu deiogun Jaunari. 
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eta gu Harek larraturiko herria,  
haren zainpeko artaldea.  R/. 

 
Entzungo al dozue gaur haren ahotsa:  
«Ez gogortu bihotzak Meriban lez,  
Masako egunean basamortuan lez, 
tentatu egin ninduen-eta zuen gurasoek,  
probatu, Nik eginak ikusi arren».  R/. 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo irakurgaia 
 Jainkoari dei egiten deutsoenek ere sufritzen dabe era-
soa, eta Jainkoak ez dauzela erasootatik ataraten ikusten 
dabe. Zein da Jainkoaren erantzuna? Asetuko ete gaitu eran-
tzun horrek? Entzun! 
 
 
Habakuk Profetearen liburutik   (Hab 1, 2-3; 2, 2-4) 
 
Noiz arte, Jauna, jardun behar dot Zuri erreguka, 
Zuk entzun barik? 
Noiz arte jardun behar dot oihuka 
gogorkeriaren aurka, 
Zuk salbatu barik? 
Zergaitik ikusiarazoten deustazu 
horrenbeste bidebakokeria? 
Zelan egon zeintekez 
zapalketeari begira? 
Hondamen eta gogorkeria ugari aurrean, 
hasarreak eta burrukak edonon. 
 Orduan, Jaunak erantzun eustan: 
«Idatzi agertuko deutsudana 
ezarri taulatxoetan, erraz irakurteko eran. 
Ikuskari hau ez da beteko 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: ondo etorri urtean zeharreko do-
meka honetako elizkizunera. 
 Erasoa da gure eguneroko kantua, eta bestea 
txikituz gura doguz konpondu arazoak. Hau ete 
da gure arteko eztabaidak konpontzeko bide ba-
karra? Zer erakusten ete deusku Jainkoak? Eta, 
beragana joten ez badogu, ez ete doguz umeke-
riatzat hartuko alkarrizketea, errukia, parka-
mena..., eta Jainkoak guri egiten deuskuzan 
beste begiramen guztiak? 
 Goazen Jainkoagana berak aldatu ta barriz-
tatu deigun barruan daroagun harrizko bihotz 
hau, bere errukitik ulertzen hasi gaitezan gure 
mundu hau. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 

† Gure sinismena indartuko deuskun 
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OTOITZA 
 
Munduko txarkeriak, Jauna, 
zuzengabekeriak, guzurrak, lapurretek, 
gehiegikeriek, gorrotoak, gerrek eta hondamenek 
izututa gaukez eta etsipenera garoez. 
 
Zenbat bider galdetzen dogun 
ea zertarako dan otoitz egitea; 
ea entzun ere egiten deuskuzun; 
ea merezi dauan zintzo jokatzeak… 
 
Baina hainbeste txarkeriaren artean 
zeure bizitzea eta berbea daukaguz, 
eta, ez zarala alperreko izan autortuz, 
erreinuaren eraikuntzan dihardugulako 
esker oneko agertu nahi dogu, Jesus. 
 
Emoiguzu adore! Emoiguzu itxaropen! 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

 
 

R/. Entzungo al dozue gaur Jaunaren ahotsa: 
 “Ez gogortu zuen bihotza” 

 
Zatoze, egin deiogun poz-oihu Jaunari,  
poz-irrintzi, salbatzen gaituan harkaitzari. 
Aurkeztu gakiozan eskerrak emonez,  
Egin deiogun jai txalo eta kantuekin.   R/. 
 

Zatoze, gurtu dagigun ahuspezturik,  
belaunikatu gaitezan egin gaituan Jaunaren aurrean. 
Bera da-eta gure Jainkoa,   
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 —Gure herri honetan eta gure parrokian bake 
zaletasuna erein daigun, etxeetako txikiei leku 
egin deiegun, alkartasuna bilatu eta danok Jau-
naren mahai-inguruan egotea amestu, eskatu 
deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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epea burutu arte, 
baina badoa helbururantz, 
ez dau hutsik egingo; 
luzatzen bada, zuk itxaron, 
berandu barik helduko da-eta. 
Harroak ez dau bakerik bere barruan; 
zintzoa, ostera, bere leialtasunari esker biziko da».  

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
 
 Sinistun izatea ez da Jainkoari gatxaldietan erregu egi-
tea, haren esanetara jartea baino, eta haren erreinuaren 
hotsegile ta eraikile izatea. Gure sinismenaren barri emoten 
jakin behar dogu, ba. Entzun. 
 
San Paulo Apostoluak Timoteori egindako bigarren gutune-
tik    (2 Tm 1, 6-8. 13-14) 
 
 Anaia maite: Gomendatzen deutsut indarbarritu dagizula 
nik eskuak ezartean Jainkoak emon eutsun dohaia, Jainkoak 
ez deusku-eta bildurti egiten gaituan espiritua emon, indarra 
eta maitasuna emoten eta geure buruaren jabe egiten gai-
tuan espiritua baino. Ez izan, bada, gure Jauna autortzeko 
lotsarik, ezta lotsatu ere Haregaitik kartzelan dagoan hone-
taz; bestela baino, Jainkoaren indarraz fidaturik, eroan egi-
zuz nekeak nigaz batean Barrionaren alde. 
 Hartu egizuz jarraibidetzat, Kristo Jesusegan oinarritzen 
diran sinesmen eta maitasunari buruz nigandik entzun dozu-
zan berba osasungarriak. Zaindu gordailu eder hau, gugan bizi 
dan Espiritu Santuaren indarraz. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 Gure arazoa sinismenik eza ete da? Sinistu-
nak garala uste dogu baina, ulertzen ete dogu, 
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gero, gure sinismena Jesusek nahi dauan lez? 
Egin deiogun harrerea hori dinoskun Jesusi, ale-
luia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 17, 5-10) 
  
 Aldi haretan, apostoluek esan eutsoen Jau-
nari: «Handiagotu egizu sinesmena gugan». Jau-
nak erantzun eutsen: «Sinesmena bazendue, 
mostaza hazia baizen txikia izanik ere, pikuondo 
honi "Urten hortik eta landatu itsasoan" esango 
zeunskioe, eta obeditu egingo leuskizue 
 Emoizue, zuetako batek morroia dauala solo-
lanean edo artzantzan. Morroia etxeratzean, 
“Hator behingoan mahaira” esaten ete deutso? 
Ez ete deutso beste hau esaten: "Prestatu egi-
dak afaria, jantzi amantala eta zerbidu nagik, 
nik afaldu bitartean; ondoren, afalduko dok 
heuk?" Morroiari esker ona zor ete deutso, agin-
dua bete daualako? 
 Zuek ere gauza bera: agindutako guztia egin 
eta gero, esan: "Morroi gizajoak gara; egin behar 
genduana besterik ez dogu egin"». 

Jaunak esana 
 


